
Orientacions metodològiques per a la dinamització de la seqüència d’activitats

_______________________________________________________________

Contextualització:

¿TE ATREVES CON EL HAIKU?

La unitat pretén que l’alumnat de 1r o 2n d’ESO es familiaritzi amb la
poesia japonesa: el haiku. A través de la unitat, coneixeran l’origen
d’aquesta poesia i la creació per part d’autors de la Literatura
Española o Hispanoamericana. Aprendran les característiques com la
rima, versificació, temàtica, tensió o contrastos i característiques
lingüístiques. S’iniciaran en la creació pròpia a partir de models.
Finalment, es farà una votació del tres millors haikus penjats en un
Padlet.
Anotaran els seus haikus en cartolines i opcionalment ho podran
traduir al japonès. S’exposaran els poemes al passadís del centre per
fer-ne difusió i engrescar a la lectura poètica.

Gènere textual
El gènere a treballar serà la poesia japonesa, en concret, el Haiku.

Tasca final:
L’elaboració d’un Haiku en castellà amb les característiques pròpies i
a través de models.

Projecció:
Els resultats finals es penjaran al Padlet del curs i al passadís del
centre per motivar a l’alumnat del centre a llegir poesia.

Seqüència d’activitats

1.1. Activació experiències anteriors

La seqüència s’iniciarà amb la tècnica del llapis al mig. Es projecta la
presentació (adjunto) per introduir el tema de la poesia japonesa i es
llegeixen alguns haikus.
S’activen coneixements previs i es formulen les preguntes: Què és la
poesia? Coneixeu alguna? Què sol expresar la poesia? Sabeu algun
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poema de memòria? Coneixeu els haikus? Sabeu fer poesia? Les
cançons que escolteu són poètiques?
A continuació, es posen en comú les respostes.

Desenvolupament de la unitat.

Seamos poetas japoneses: el Haiku.

1.2 Adjuntarem la rúbrica per tenir en compte el que se’ls demana i es repassa
amb l’alumnat per assegurar-nos que els ha quedat clar.

RÚBRICA DEL HAIKU

INDICADORES AE AN AS NA

TEMÁTICA El Haiku
trata el
tema de la
naturaleza
claramente
y se puede
diferenciar
el Kigo.

El Haiku trata el
tema de la
naturaleza
parcialmente y se
puede deducir el
Kigo.

El Haiku trata el
tema de la
naturaleza
parcialmente y
cuesta
diferenciar el
Kigo.

El Haiku trata
el tema de la
naturaleza
pero no es
claro y no se
diferencia el
Kigo.

FORMA El Haiku está
formado por
tres versos
(5/7/5)

El Haiku está
formado por tres
versos pero en
algún caso no
cumple con la
métrica del verso
(5/7/5)

El Haiku está
formado por tres
versos pero en
dos versos no
sigue la
estructura de los
versos  (5/7/5)

El Haiku está
formado por
más tres
versos y no
sigue la
estructura
(5/7/5)

LENGUAJE El lenguaje
es simple,
con
sustantivos y
adjetivos
evocadores
y con pocos
verbos. No

El lenguaje es
simple, con
sustantivos y
adjetivos aunque
no son evocadores
y con pocos
verbos. No usa el
verbo ser.

El lenguaje es
simple, con
sustantivos y
adjetivos poco
evocadores y
con pocos
verbos. Usa el
verbo ser.

El lenguaje es
simple, con
sustantivos y
adjetivos y
con
demasiados
verbos. Usa el
verbo ser.
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usa el verbo
ser.

SENTIDO El Haiku es
creativo y
tiene un
sentido en el
conjunto.
Destaca por
la imagen
visual que
representa.

El Haiku es
bastante creativo
y tiene un sentido
en el conjunto.
Destaca por la
imagen visual que
representa.

El Haiku es algo
creativo y tiene
un sentido un
poco difícil de
entender. No
destaca por la
imagen visual
que representa.

El Haiku es
poco creativo
y tiene poco
sentido en el
conjunto. No
destaca por
la imagen
visual que
representa.

Document autoavaluació adjunt.

Autoavaluació SÍ NO

El meu Haiku té com a tema la naturalesa?

Es pot distingir clarament el Kigo?

És de tres versos?

Els versos segueixen l’esquema mètric 5-7-5?

El llenguatge és senzill però evocador o provoca un
efecte visual?

Predominen els adjectius i substantius i no els verbs ni
el verb ser?

El Haiku és creatiu?

1.2. Activitats i productes de procés

Activitat 1
Llegim el primer Haiku i contesten individualment les preguntes.

Activitat 2
Expliquem què són els contrastos o tensió i individualment els busquen en els
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diferents poemes proposats.

Activitat 3
Responen preguntes relacionades amb el llenguatge i la temàtica dels poemes

Activitat 4
Busquem fotografies lliures de drets d’autor a fliCKr o a google, que mostrin
l’instant que es desprèn de dos dels haikus a escollir entre els proposats

Activitat 5
Fem lectura de poemes de diferents autors/es amb la temàtica de la naturalesa:
Miguel Hernández, Federico García Lorca, Gabriela Mistral, Bécquer, Antonio
Colinas, Alfonsina Storni, José Martí, Antonio Machado, Benedetti y Luis García
Montero.

Activitat 6

Producto final.
Creamos nuestro Haiku.

Fer un haiku a partir del que diu el poema que esculli cadascú, prenent idees per
evocar un moment o instant concret. La creació de cada un es penjarà a l’aplicació
PADLET de la classe.

Activitat 7 de tancament.

Es votaran els més originals i creatius pujats al Padlet de la classe.

Es copiaran els Haikus en cartolines a grandària de punt de llibre i es traduiran al
japonès. S’escriuran en les dues llengües i s’afegiran dibuixos relacionats amb la
cultura japonesa o amb el poema elaborat.

Documents d’activitats adjunts.

Presentació en PDF pel docent.
Seqüència d’activitats per l’alumnat.
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Rúbrica del Haiku.

Preguntes d’autoavaluació.


